Załącznik nr 2 do regulaminu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - zwanego dalej RODO – informuje się, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,
al. Piłsudskiego 8, NIP 725-17-39-344, tel.: +42 663 30 00, +42 633 33 80, e-mail: info@lodzkie.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres
e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności na potrzeby rekrutacji, potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia uczestnikom Cykli szkoleniowych, organizacji Cykli
szkoleń, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjnopromocyjnych w ramach projektu pn. „Lodzkie4business+” RPLD 02.02.02-IP.02-10-024/17
wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa
podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja projektu pn. „Lodzkie4business+”
RPLD 02.02.02-IP.02-10-024/17 wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
oraz c RODO.
5. Odbiorcą Państwa danych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, organ administracji publicznej
uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. W przypadku osób
wyłonionych w rekrutacji, odbiorcą danych są wykonawcy usługi, w związku z którą była prowadzona
rekrutacja.
6. Dane będą przechowywane do 31 grudnia 2026 r.
7. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach ww. projektu.

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia i rozliczenia
realizacji projektu.

12. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
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10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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9. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

